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Két lábbal a homoKon
tudományok Palotája a debreceni nagyerdon



A mesterséges domb valódi funkcióját csak az épületbelsõben járva érteni meg...
Burjánzó természet veszi körül a Palotát
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mint ahogyan a nagyerdei botanikus Kertben 
tett bejáráson is felemlegette, gyerekként  
e sorok írója sokat gyomlált tarackot, huzigált 
sárgarépát nagyszülei hobbitelkén a hajdúsá-
gi sárgás, laza, homokos talajból. noha va- 
lószínûleg sohasem járt az egyetem most meg-
újuló kertjében, az ösvényeken sétálva ez a 
gyomlálós történet elemi erõvel tört fel benne. 
vad, szertelen, burjánzó aljnövényzetével, 
akácaival, bozótjaival, körútjaival, sugárútjai-
val élt emlékeiben a nagyerdõ, amit most 
valamiféle másik kontextusban látott. az új 
összefüggéshez hozzájárult az is, hogy egy 
friss épület tetejérõl, a fák koronaszintjénél kis-
sé magasabbról körbetekintve, illetve hallgat-
va a tervezõk elõadását összeáll a kritikus szá-
mára, hogy az 1910-es évek elejétõl Korb 
flóris úgy tervezi meg az egyetem és a belvá-
rossal kapcsolatot teremtõ egyetem sugárút 
tengelyét, hogy az a fõépület mögött a botani-
kus kertben is folytatódjék. ez a tengely ki is 
jelöli a kerti épületek, köztük egy harmincas 
években épült kupolás csillagvizsgáló helyét, 
illetve az új „jövevény” pozícióját.

rendhagyó ház az új tudományos központ. 
itt a fák között, illetve egy apró mesterséges 
tó és egy halmocska közé befeszítve valami-
féle skandinávos ízzel rendelkezik. ez követ-
kezik abból a homlokzati zártságból, amit a fõ- 
bejárat hiánya, illetve a kissé random hang-
súlyra bontott hatos homlokzati tagolás okoz. 

ablaktalan síkokon kúsznak, fehér mezõkrõl 
vetülnek vissza a fák árnyékai és a kicsiny tó 
víztükre, miközben a hatos tagozatkiosztás a tu- 
dásközpontban mûködõ hat tudományterület-
re – botanika, csillagászat, fizika és robotika, 
hidrobilógia, kémia, orvosbiológia – is utal. 

összhatásában kemény, geometrikus hom-
lokzati képlet ez, azonban izgalmassá teszik 
a hasítékok. talán némiképpen ellenpont 
gyanánt is mûködik az átellenes oldal mes-
terséges gömbölyû dombja, aminek valódi 
funkcióját azonban csak az épületbelsõben 
járva érteni meg. a pázsitos halmocska ugya- 
nis egy auditóriumot rejt magában, aminek 
belsõ téri kapcsolatai is figyelemreméltóak. 
a látogatásunk idején még berendezetlen 
belsõ tér padlószintjének síkja földszint alá 
kerül, így a belsõépítészeti térélmény, illet- 
ve az elõadóterem téri kapcsolatai, például 
az a megoldás, ami révén a nagyterem kö- 
rüljárhatóvá válik, rendkívüli hatással bír. az 
enteriõrben a közlekedõk, lépcsõk sem sû- 
rítik túlságosan ezt a tágas, laza, mégis fe- 
szesen átgondolt rendszert, így valószínûleg 
megfelelõ keretet biztosítanak azoknak a szem- 
léltetõ installációknak, amelyek kisvártatva 
beköltöznek majd.

az épület egészébõl valamiféle könnyen elfo-
gadható racionalitás, tisztaság árad. Kapcsola-
tokat teremt a néhol vadon burjánzó környezet-
tel, ugyanakkor szilárdan, feszesen áll a homokon.

...a pázsitos halmocska ugyanis egy auditóriumot rejt magában, aminek belsõ téri kapcsolatai is figyelemreméltóak 
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